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På Hornbæk Skole bliver vi dygtigere sammen  
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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde  
Tirsdag den 7. februar 2023  

Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbritt Frost, Morten Amby Christensen, Julie Nyborg Jæger, Allan 
Mikkelsen og Bitten Hougaard Marschall  
Medarbejderrepræsentant: Flemming Abildgaard 
Elevrepræsentanter: Magnus Boje og Jonathan Engstrup 
Skoleledelsen: Morten Lassen (referent), Kim Højer Hansen 
Gæst: Pkt. 1-2 lærer Julie Nielsen 

 
Afbud:  Mads Engdahl Andersen, Bruno Ørsted Jakobsen, Sanne Stidsborg Sylvest, Sara Roed 
 
 
 

1. Velkommen ved Majbritt 

2. Besøg af to lærer fra mellemtrinnet ved Kim  
Bestyrelsen har tidligere drøftet et ønske om en ”tydeligere profil” på 
mellemtrinnet. I forlængelse af drøftelser vedrørende mellemtrinnet har vi bedt 
to lærer om at stille sig til rådighed for spørgsmål og samtidig indledende 
fortæller om, hvordan de ser og oplever arbejdet på mellemtrinnet. På mødet 
og til dette punkt deltager Ulla Elming og Julie Nielsen. 
Punktet giver mulighed for at bestyrelsen kan dele de tilbagemeldinger, som de 
har fået fra kontaktforældrerådene samt tale om det med lærere fra 
mellemtrinnet.  
Julie gav et godt indblik arbejdet på mellemtrinnet. Der var efterfølgende en god 
drøftelse. 
 

3. Orientering fra: 
 
 Formanden 

Kontaktforældremøde indkaldt til 2. møde. Fokus på skolegården. Bruno og 
Majbritt tovholdere. 
14. dec. møde med udvalgsformanden og direktøren. Talt om skolegården – 
det blev tilkendegivet at vi godt kan sende en ansøgning gerne på uv. 
specifikke ting. Direktøren interesseret i søgning til andre skoler. 
Seksualundervingen er taget ind i forvaltningen på opfordring af det fælles 
elevråd. 

 Medarbejderrepræsentanter 
I.a.b 

 Elevråd 
I.a.b. 

 Skoleledelsen: Ansættelse af lærer, ansættelse af pædagog, førskolen, 
ændring af en lærers opgaver, Danmarks Indsamling, sygefravær, status på 
indkøb af pump track meddelelsesbog, nye test. 

Danmarks indsamling – et godt arrangement hvor vi indsamlede over 50.000 
kr. 
En del sygefravær – der arbejdes på at finde de bedst mulige vikarløsninger. 
Orientering om lærerskift i indskoling/mellemtrin. 
Orientering om stillingsopslag – lærer/pædagog. 



 Side 2 

Meddelesbogen. Skolen er på begyndt arbejdet, hvor skolen informerer om 
fokuspunkter. Der foreligger en procesplan for indfasning.  
Orientering om legeplads. 
Orientering om den forkortede skoledag. 
 

4. Fondansøgninger samt kommunikation til forældre vedrørende muligheden 
for at støtte et attraktivt udeareal i Hornbæk ved Majbritt 
Der sendes yderligere ansøgning til fond der er givet udtryk for interesse i at se 
vores ansøgning. Bruno og Majbritt arbejdes videre. 
 

5. Logo og slogan/motto ved Kim  
Drøftelse vedrørende skolens logo og slogan/motto. 
Nuværende motto er:  
”På Hornbæk Skole bliver vi dygtige sammen. ” 
 
Nuværende logo:    

 
 
 
 
 

Bestyrelsen bakker op om mottoet. Vi forhører os om der er nogen, vi kender der 
kan komme med forslag til logo. 

6. Skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi ved Sarah og Kim  
Det nuværende værdiregelssæt (vision, ordensregler og antimobbestrategi) er 
ikke tidssvarende og formuleret med en stor detaljerigdom.  
Der er nu udarbejdet et ændringsforslag til drøftelse og justering. Forslaget 
behandles efterfølgende af ledelse og personale.  
Herefter kommer det endelig forslag til endelig behandling og vedtagelse i 
skolebestyrelsen.  
 
Her kan du se det nuværende værdiregelssæt. 
 
Bilag med link til nyt forslag sendes direkte sammen med dagsorden.  
 
Udsat. 
 

7. Punkter til kommende møder: 
 

 Trivselsmåling – identifikation af fokusområder 
 Værdiregelsæt og antimobbestrategi (udsat fra dette møde) 

 
 
 
Referat 
Morten Lassen 
23. april 2023 


